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Αριθμ. Απόφασης 271/2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 45/2018 

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ.: 10085/16-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού περί 

ελέγχου συμμετοχής αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 9501/02-08-

2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003523936 2018-08-02, Διακήρυξη του Δημάρχου Πλατανιά της προμήθειας 

τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, 

σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους 

εργαζομένους του Δήμου, του ΝΠΔΔ, της ΚΕΔΗΠ και των Σχολικών Επιτροπών, για 12 μήνες, αρχής γενομένης 

της υπογραφής της σύμβασης, 2018-2019. 

Στο Γεράνι σήμερα την 21
η
 του μηνός Αυγούστου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Γερανίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, με 

Πρόεδρο τον κ. Μαλανδράκη Ιωάννη, Δήμαρχο Δήμου Πλατανιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 10092/16-08-

2018 έγγραφη πρόσκληση του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα προς όλα τα τακτικά (6) και αναπληρωματικά (5) 

μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010. 

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 

1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος) 

2. Σολιδάκης Εμμανουήλ 

3. Μαλακωνάκης Ιωάννης 

4. Φραγκονικολάκης Αντώνιος 

5. Παπουτσάκης Γεώργιος 

6. Κασσελάκης Ιωάννης 

1. Μαυρογένης Παναγιώτης 

2. Μπεμπλιδάκης Κων/νος 

3. Σταματάκης Ιωάννης 

4. Τσαγκαράκης Γεώργιος 

5. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ 

Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών ήταν: 

Παρόντες (6) 

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 

2. Σολιδάκης Εμμανουήλ 

3. Μαλακωνάκης Ιωάννης 

4. Φραγκονικολάκης Αντώνιος 

5. Κασσελάκης Ιωάννης 

6. Μπεμπλιδάκης Κων/νος 

Απόντες από τα Τακτικά μέλη (2) 

1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος) 

2. Παπουτσάκης Γεώργιος 

 

Στην συνεδρίαση παρίστατο και ο δημοτικός υπάλληλος Σολανάκης Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

αναφερόμενο στην περίληψη θέμα της ημερήσιας διατάξεως, έθεσε υπόψη των παριστάμενων μελών της 

επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 10086/16-08-2018 Πρακτικό της  Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 271/2018 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

2. Τ ο υπ’ αριθμ. πρωτ.: 10086/16-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 10091/16-08-2018 διαβιβαστικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

4. Την με υπ’ αριθμ. πρωτ.: 9501/02-08-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC003523936 2018-08-02, Διακήρυξη του 

Δημάρχου Πλατανιά 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

6. Το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016 περί ματαίωσης της διαδικασίας, όπου η παρ.1 αναφέρει: " 1. Η αναθέτουσα 

ΑΔΑ: 73Χ5ΩΞ5-97Λ



αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής 

προσφοράς..." 

7. Το άρθρο 32 παρ.2α του Ν. 4412/2016 περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση λόγω άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας, όπου η παρ. 2 αναφέρει: "2. Η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 

συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: α) εάν, 

ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά... " 

κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας δεδομένου ότι απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς. 

2. Τη συνέχιση της διαδικασίας μέσω προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

του άρθρου 32 παρ. 2α "λόγω άγονου" του Ν. 4412/2016. 

 

Αφού συντάχθηκε  το Πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως εξής: 

Ο Πρόεδρος 

Μαλανδράκης Ιωάννης 

(Ακολουθεί υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων 

μελών) 
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